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PRVOMÁJOVÉ ROZHLEDY
z radniční věže

1. května 2015
9:00-17:00 hod.

Muzejní noc se letos nese 
ve svatebním duchu

Šumperské muzeum se opět vrací k ob-

líbené tradici Muzejní noci. V pořadí již 

devátý ročník se ponese v duchu svatební 

módy 20. století a ruční tvorby šperků.

V pátek 15. května se mohou návštěv-

níci muzea těšit na vernisáž výstavy 

„V čem jste se, dámy, vdávaly…“, která se 

zaměří na svatební šaty z dob, kdy módu 

ještě neurčovaly svatební salóny a nevěs-

ty si šaty vyráběly svépomocí nebo si je 

nechávaly šít na zakázku v krejčovstvích. 

Nebude chybět ani módní přehlídka his-

torických a současných svatebních šatů. 

Od 19 do 22 hodin budou přístupné 

všechny krátkodobé výstavy - Cestou 

křížů, Šperkovnice šumperského muzea, 

Ohrožené rostliny střední Moravy i již 

zmíněná nově zahájená výstava „V čem 

jste se, dámy, vdávaly…“. Návštěvníci se 

rovněž budou moci nechat inspirovat 

tvorbou šumperských šperkařek, vytvoří 

si vlastní originální šperk nebo si budou 

moci koupit již hotový. 

Muzejní noc bude zahájena vernisáží 

v 19 hodin, od 20 hodin pak bude násle-

dovat módní přehlídka. -mb-

Manželé Kovalovi převzali ocenění na večeru v prostějovském Národním 

domě, kterým již tradičně provázel Marek Eben.  Foto: archiv OK

Letošní Muzejní noc zahájí verni-

sáž výstavy „V čem jste se, dámy, 

vdávaly…“.  Foto: sbírky VM

Středisko volného času Doris uvádí 

z cyklu komorních pořadů Via Lucis

MAYANTU

ve středu 20. května od 18.30 hodin 

v sále Vily Doris

Host večera - Otto Placht, 

někdy nazývaný malíř džungle

Kraj ocenil Anežku a Miroslava Kovalovi
Výjimečným počinům v oblasti hud-

by, divadla, výtvarného umění, litera-

tury a v dalších kategoriích se letos už 

podeváté dostalo uznání v podobě Ceny 

Olomouckého kraje za přínos v oblasti 

kultury za rok 2014. Během slavnost-

ního vyhlašování ve čtvrtek 9. dubna, 

jehož dějištěm byl Národní dům v Pro-

stějově, převzali „křišťálovou“ Cenu za 

výjimečný počin roku v oblasti výtvar-

ného umění manželé Anežka a Miroslav 

Kovalovi. Ocenění obdrželi za vlastní 

tvorbu, dramaturgii výstavní činnosti 

a vedení šumperské Galerie Jiřího Jílka.

Známá malířka, grafi čka a pedagož-

ka Anežka Kovalová, jež se narodila 

roku 1949 v Šumperku, vystudovala 

malbu v ateliéru Karla Součka na AVU 

v Praze. Její práce se často objevují ve 

veřejných i soukromých sbírkách doma 

i v zahraničí. 

Miroslav Koval, který se narodil roku 

1944 v Havlíčkově Brodě, studoval na 

pražské AVU u profesora Františka Ji-

rouška a od roku 1974 žije trvale v So-

botíně. Ve své tvorbě věnuje pozornost 

přírodě, rytmům a zákonům pohybu v ní. 

Tvoří ve volných cyklech drobné kresby.

 Velmi záslužná je organizátorská čin-

nost manželů Kovalových, kteří v Šum-

perku vedou Galerii Jiřího Jílka. Ta si 

v roce 2014 připomněla dvacáté výročí 

svého trvání. Za tu dobu v ní proběhlo 

dvě stě čtyřicet autorských výstav uměl-

ců všech generací, ať již dnes velmi uzná-

vaných a vysoce ceněných autorů nebo 

nedávných absolventů uměleckých škol, 

či vynikajících samouků. „Galerie má 

v rámci Domu kultury Šumperk skvělý 

výstavní prostor a zájem o její program 

a výstavy daleko překračuje regionální 

rámec,“ zaznělo během slavnostního 

předávání Cen Olomouckého kraje. -kv-

Šumperské kavárny lákají na festival kávy
První ofi ciální ročník festivalu Dny 

Kávy Šumperk 2015 proběhne od pon-

dělí 18. do soboty 23. května. Během 

týdenní akce nabídnou vybrané šum-

perské kavárny vždy nějaký „extra bo-

nus“, například představí nový produkt, 

nabídnou slevovou akci či ochutnávky.

Podobně jako loňský nultý ročník 

také letos doplní festival kulturní pro-

gram v ulicích města, v nichž se objeví 

piano, šachové stolky, mobilní knihov-

na, vernisáže, hudební produkce…. No-

vinkou pak jsou akce v zahradě Městské 

knihovny a v šumperském divadle, kte-

ré bude hostit hlavní den festivalu. 

Šumperský kávový festival odstartuje 

v pondělí 18. května ve 13 hodin v prů-

chodu obchodního domu Jednota, až 

do desáté večerní zde nebude chybět 

piano, výstava a hudební produkce. Ve 

čtvrtek 21. května se zahrada Městské 

knihovny v ulici 17. listopadu promění 

od 14 do 18 hodin v kávový bar, z na-

bídky si zde mohou příchozí vybrat 

soutěž o nejlepší bábovku, výstavu fo-

tografi í či koncerty. Hlavní festivalový 

den se pak odehraje v sobotu 23. květ-

na v divadle. Od deváté dopolední do 

sedmé podvečerní je na programu 

prodejní prezentace aktuálních, nejen 

kávových trendů a bohatý kulturní pro-

gram. Vstup na všechny akce festivalu 

je zdarma. Bližší informace naleznete 

v Šumperském zpravodaji, který vyjde 

v úterý 5. května. -red-



KULTURNÍ SERVIS

Vlastivědné muzeum 

Výstavní síň
▶ Cestou křížů 

Výstava ve spolupráci s olomouckým 

arcibiskupstvím a Muzeem Kroměříž-

ska trvá do 24.5. 

Galerie Šumperka
▶ Šperkovnice šumperského muzea 

Výstava trvá do 7.6.

Hollarova galerie
▶ Ohrožené rostliny střední Moravy

Výstava bude zahájena 5.5. v 9 hod. 

a potrvá do 28.6.

Rytířský sál 
▶ V čem jste se, dámy, vdávaly… 

Výstava bude zahájena 15.5. v 19 hod. 

v rámci akce Muzejní noc a potrvá 

do 30.8.

Stálá expozice 
▶ Příroda a dějiny severozápadní Mo-

ravy

Akce a přednášky 
▶ Muzejní noc 

15.5. od 19 do 22 hod., zahájení výstavy 

„V čem jste se, dámy, vdávaly…“, mód-

ní přehlídka historických a současných 

svatebních šatů, ukázka tvoření růz-

ných druhů šperků, prodej výrobků 

místních šperkařek 

Bližší informace: VM Šumperk, Hl. tří-

da 22, tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 

583 214 908, e-mail: vmsumperk@

muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-

sumperk.cz, otevřeno celoročně: út-ne 

9-12 hod., 12.30-17 hod. 

Otevírací doba Galerie Šumperska: út-

ne 9-12 hodin, 12.30- 17 hodin. 

Otevírací doba 

Vlastivědného muzea v Šumperku 

ve dnech státních svátků 

1. května a 8. května

Muzeum bude otevřeno pouze 

v dopoledních hodinách 

od 9 do 12 hodin - vstup zdarma.

Mezinárodní den muzeí 

Jelikož tento rok vychází 

18. května na pondělí (zavírací 

den), bude muzeum v rámci oslav 

Mezinárodního dne muzeí zdarma 

otevřeno v neděli 17. května.

Kino Oko

Digitální 3D kino podle standardu DCI
▼ OVEČKA SHAUN VE FILMU   
 Hrajeme pro děti

VB, Fr., anim., rodinný, komedie, ČZ

1.5. ve 14.15 hod., 9.-10.5. v 15 hod.

▼ AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D  3D

USA, akční, dobr., sci-fi , ČZ

1.5. v 16 hod., 4.-6.5. a 9.5. v 17 hod.

▼ JE PROSTĚ BÁJEČNÁ 
USA, komedie

1.5. v 19 hod., 2.5. v 17 hod., 3.5. ve 20 hod.

▼ AVENGERS: AGE OF ULTRON 
USA, akční, dobr., sci-fi 

1.5. ve 21 hod., 2.5. v 19 hod., 3.5. 

a 10.5. v 17 hod.

▼ SPONGEBOB VE FILMU: 
HOUBA NA SUCHU 3D  
 Hrajeme pro děti 3D 

USA, anim., dobr., komedie, ČZ

2.-3.5. v 15 hod.

▼ EX MACHINA 
USA, VB, drama, sci-fi , thriller

4.-5.5. ve 20 hod., 7.5. v 19.45 hod.

▼ SMRT SI ŘÍKÁ ENGELCHEN  
 Artvečer - FK, u příležitosti 

 70. výročí ukončení 2. sv. války

Československo, 1963, drama, válečný, ČZ

6.5. ve 20 hod.

▼ JIMMYHO TANČÍRNA  Artvečer - FK 

VB, Irsko, Francie, drama

7.5. v 17.30 hod., 8.5. v 19.30 hod., 27.5. 

v 19.30 hod.

▼ POPELKA  Hrajeme pro děti*

USA, dobr., drama, rodinný, ČZ

8.5. v 15.15 hod.

▼ DEJTE MI POKOJ! 
Francie, komedie

8.5. v 17.30 hod., 9.-10.5. ve 20 hod., 

11.-13.5. v 17.30 hod.

▼ KÓD ENIGMY  U příležitosti 

 70. výročí ukončení 2. sv. války

VB, USA, drama, thriller, životop., 

8x nominace Oscar

11.5. v 19.15 hod.

▼ VATIKÁNSKÁ MUZEA 3D 3D

USA, dokumentární

12.5. v 19.15 hod.

▼ RUDÁ MAŠINA  Artvečer - FK

USA, Rusko, dokumentární

13.5. v 19.15 hod.

▼ MALÝ PÁN   Hrajeme pro děti

ČR, SR, loutkový, rodinný, ČZ

14.5. v 17 hod., 15.-17.5. v 15.30 hod., 

18.-19.5. v 17 hod., 20.5. v 16 hod.

14.5. v 17 hod. a 15.5. v 15.30 hod. je 

pro rodiče s dětmi vstupné 90 Kč.* 

▼ ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D 3D

Austrálie, sci-fi , akční, dobrodr., thriller

14.5. v 18.45 hod., 15.5. v 17.15 hod.

▼ LADÍME 2 
USA, komedie, hudební

15.5. ve 20 hod., 16.-17.5. v 17.15 hod.

▼ ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA  
Austrálie, sci-fi , akční, dobr. thriller

16.-17.5. v 19.30 hod., 18.-19.5. v 18.45 

hod., 20.5. v 17.30 hod.

▼ 1001 GRAMŮ  Artvečer - FK

Norsko, drama 

20.5. ve 20 hod.

▼ ZEMĚ ZÍTŘKA  Hrajeme pro děti 

USA, sci-fi , mysteriózní, ČZ

21.-24.5. a 26.5. v 17.30 hod., 31.5. 

v 15 hod.

▼ ŽIVOT JE ŽIVOT 
ČR, komedie

21.-24.5. ve 20 hod., 25.5. v 17.30 hod., 

26.5. ve 20 hod., 27.5. v 17.30 hod.

▼ HURÁ NA FOTBAL 3D 
 Hrajeme pro děti 3D

Argentina, Šp., Indie, USA, anim., 

dobr., rodinný, sportovní, ČZ

22.-24.5. v 15.15 hod.

22.5. v 15.15 hod. je pro rodiče s dět-

mi vstupné 130 Kč.* 

▼ POLTERGEIST 3D 3D

USA, horor

22.-23.5. ve 22 hod., 25.5. v 19.30 hod.

▼ ADELHEID  U příležitosti 

 70. výročí ukončení 2. sv. války 

Československo, 1969, drama, psychol., 

válečný

28.5. v 15.30 hod.

▼ MALÁ Z RYBÁRNY  
ČR, animovaný, loutkový, od 12 let 

28.-30.5. v 17.30 hod.

▼ DÍTĚ ČÍSLO 44 
USA, drama, thriller

28.5. v 19.15 hod.

▼ HURÁ NA FOTBAL   Hrajeme pro děti

Argentina, Šp., Indie, USA, anim., 

dobr., rodinný, sportovní, ČZ

29.-30.5. v 15.15 hod.

29.5. v 15.15 hod. je pro rodiče s dět-

mi vstupné 90 Kč.*

▼ SAN ANDREAS 3D  3D

USA, dobr., katastrofi cký

29.5. v 19.15 hod., 31.5. v 19.45 hod.

▼ DEN BLBEC 
Německo, komedie, akční, krimi

30.5. v 19.30 hod., 31.5. v 17.30 hod. 

Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-

vo nám. 3, tel.č. 583 212 000, program 

na internetových stránkách www.kino-

sumperk.cz, změna programu vyhraze-

na, ČZ = české znění, 3D = 3D projekce. 

Život je život

Rudá mašina

Malý pán

Šperkovnice šumperského muzea

Šílený Max: Zběsilá cesta 3D

Ohrožené rostliny střední Moravy

Země zítřka

Avengers: Age of Ultron 3D



SPORTOVNÍ SERVIS

* Za fi nanční dar děkujeme fi rmám 
SHM, s.r.o. a PLATIT a.s. Šumperk. 
Pozor: rezervace a prodej vstupenek 
přes internet na webových stránkách 
kina. Předprodej v pokladně denně od 

14 hodin. Přijímáme platební karty. 
Platnost rezervací vstupenek hodinu 
do začátku představení. 
Změna programu vyhrazena!

Dům kultury

▶ Zdravě myslet, zdravě žít
6.5. od 15 hod. ve velkém sále DK 

Festivalem zdravého životního sty-

lu provedou J. Vlková z rádia Impuls, 

odborník na výživu P. Havlíček a Petra 

L. Krajčinovič

▶ Sněhurka
10.5. od 10 hod. ve velkém sále DK, po-

hádka, Malé divadélko Praha

▶ Jiří Pavlica a Hradišťan
13.5. od 19.30 hod. ve velkém sále DK 

▶ Marián Varga
19.5. od 19.30 hod. ve velkém sále DK 

▶ CESTOPIS: Zdeněk Mikula 
20.5. od 18 hod. v G-klubu, zážitky 

z cest po pohoří Ťan - Šan a Pamir

▶ Setkání se živou stravou - Anna 
Hýžová
21.5. od 18 hod. v G-klubu

▶ Pohádka z mléčné dráhy
24.5. od 10 hod. ve velkém sále DK, po-

hádka, Divadlo Tramtarie Olomouc

▶ ŠLÁGRPARÁDA: Duo Adamis
24.5. od 15 hod. ve velkém sále DK

▶ KLASIKA VIVA: Jedna a jedna jsou 
tři - Divadlo ve věži
26.5. od 19 hod. v sále Divadla Šumperk

▶ Festival „BÝT ŽENOU“
29.5. od 10 do 20 hod. v G - klubu, 

přednášky, workshopy, bellypaiting 

a další

D 123 
Každý pátek a sobota ve 22 hodin v D 123 

▶ Videodiskotéka Rádia Rubi 90 FM
Bližší informace: DK, Fialova 3, tel.č. 

583 214 276, tel./fax: 583 214 287, před-

prodej vstupenek tel.č. 583 214 279 (od 

14 do 18 hodin), www.dksumperk.cz, 

www.bluesalive.cz. Změna programu 

vyhrazena!

Výstavy

Galerie J. Jílka
▶ Anna Vančátová, „V radosti z malby“ 

Výstava trvá do 3.5.

▶ Viktor Kolář, „Canada/1968-73“, 

černobílá fotografi e 

Výstava bude zahájena 6.5. v 18 hod. 

a potrvá do 31.5.

Bližší informace: DK, Fialova 3, tel.č. 

583 214 276

Divadlo Šumperk
▶ Divadlo očima dětí - obrázky z po-

hádek, které děti v divadle viděly bě-

hem této sezony 

Výstava bude zahájena 29.4. a potrvá 

do 30.6.

▶ Výstava děl uměleckých škol AVE 

ART Ostrava a Střední školy obcho-

du, gastronomie a designu PRAKTIK 

s.r.o. Olomouc V prostorách divadla

Bližší informace: Komenského 3, 

tel.č. 583 214 061.

Městská knihovna
▶ Eliška Maradová - „Burundi - za 

vůní kávového zrna a za mozoly ru-

kou, co jej vypěstovaly“ 

Prodejní výstava fotografi í trvá do 17.6.

Bližší informace: ul. 17. listopadu 6, 

tel.č. 583 214 588, knihovna Sever, Te-

menická 5, www.knihovnaspk.cz.

Kino Oko
▶ VÝSTAVA: Jsem pěstoun Putovní 

výstava velkoformátových portrétů 

pěstounů trvá do 31.5.

Bližší informace: Kino Oko, Masaryko-

vo nám. 3, tel.č. 583 212 000, www. kino-

sumperk.cz.

Divadlo

▶ Evergreeny 2015 - „Každé ráno na 
piáno hraje Jack…, ale u nás v diva-
dle hraje Zdeněk Dočekal“
2.5. v 19 hod. ve foyer  VK 

▶ Pejsek a Kočička
5.5. v 10 hod.  MŠ, dopr. volných míst 

▶ 1 + 1 = 3
6.5. v 8.30 hod.   školy, dopr. volných míst 

▶ Figarova svatba
7.5. v 17 hod.  D, VK 

▶ Báthoryčka
9.5. v 19 hod., Těšínské divadlo Český 

Těšín  P, VK 

▶ Pejsek a Kočička
12.5. v 10 hod.  MŠ, dopr. volných míst 

▶ Slepice
12.5. v 18 hod.  VK 

▶ Vokální a beatboxový koncert vi-
cemistra světa v beatboxu a v hu-
debním smyčkování - En.dru

13.5. v 18 hod., Letní scéna v Sadech 

1. máje  VK 

▶ Vysavač - Bohumil Klepl
14.5. v 19 hod., Studio DVA Praha  A, VK 

▶ Figarova svatba
15.5. v 8.30 hod. školy, dopr. volných míst 

▶ 1 + 1 = 3   
16.5. v 19 hod.  B, VK      

▶ Rychlé šípy, řečení Šípáci
19.5. v 10 hod.  školy, dopr. volných míst 

▶ Kočičí Jazýčky
22.5. v 19 hod., Hrádek, Studio D123  VK 

▶ Dny kávy v Šumperku
23.5. od 9 do 19 hod., prodejní prezen-

tace aktuálních trendů z kávového svě-

ta, přednášky, koncerty, divadlo 

▶ KLASIKA VIVA: Jedna a jedna jsou tři
26.5. v 19 hod.  VK 

▶ Slepice
27.5. v 19 hod.  A, VK 

▶ 1 + 1 = 3  
28.5. v 17 hod.  C, VK 

▶ Přehlídka žáků tanečního oboru 
ZUŠ Šumperk
29.5. v 18 hod.  VK  

▶ Norway Today
30.5. v 19 hod., Hrádek, Studio D123

 VK 

▶ Pejsek a Kočička
31.5. v 19 hod.  VK 

Informace o vstupenkách získáte v di-

vadle na tel.č. 583 214 062, 731 655 847. 

Další informace na www.divadlosum-

perk.cz. 

Předprodej vstupenek v pokladně diva-

dla Po-Pá vždy od 15 do 18 hodin nebo 

hodinu před začátkem představení. 

Změna programu vyhrazena!

Norway TodayMarián Varga Viktor Kolář, „Canada/1968-73“ Slepice

Házená

Starší žáci
9.5. v 9.30 hod. na hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - Tatran Litovel

23.5. v 9.30 hod. na hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - STM Olomouc B

30.5. v 9.30 hod. na hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - Sokol Žeravice

Mladší dorost
9.5. v 11 hod. na hřišti „TS“ 

TJ Šumperk - Handball 99  

Bližší informace: www.hazenasumperk.

cz, tel.č. 583 213 003, e-mail: tj-sum-

perk@quick.cz, „G“ = Gymnázium, „TS“ 

= Tyršův stadion.

Fotbal

Muži KP
3.5. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Medlov

17.5. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Velké Losiny

31.5. od 16.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Šternberk

Dorost U19
3.5. od 14 hod. na „TS“ 

Šumperk - Prostějov

17.5. od 14 hod. na „TS“ 

Šumperk - Líšeň

31.5. od 14 hod. na „TS“ 

Šumperk - Frýdek-Místek

Žáci U15 + U14 
6.5. od 15.15 hod. a od 17 hod. na „TS“ 

Šumperk - Uničov

13.5. od 15.15 hod. a od 17 hod. na „TS“ 

Šumperk - Hlučín

Žáci U13 + U12
17.5. od 10 hod. a od 11.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Karviná

28.5. od 15.30 hod. a od 17 hod. na „TS“ 

Šumperk - Hlučín

31.5. od 10 hod. a od 11.30 hod. na „TS“ 

Šumperk - Uničov

Mladší přípravka U11 + U10
10.5. od 9 hod. a od 11 hod. na „TS“ 

Šumperk - Přerov

16.5. od 9 hod. a od 11 hod. na „TS“ 

Šumperk - Sigma Olomouc

30.5. od 9 hod. a od 11 hod. na „TS“ 

Šumperk - Hranice

Starší přípravka U11 + U10
10.5. od 14 hod. na „TS“ 

Šumperk C - Hrabišín

24.5. od 9 hod. na „TS“ 

Šumperk C - Libina

OP Starší přípravka U9
9.5. od 15 hod. na „UT“ 

Šumperk A - Libina

24.5. od 15 hod. na „UT“ 

Šumperk B - Šumperk A

30.5. od 15 hod. na „UT“ 

Šumperk A - Bludov

OP mladší přípravka U8 
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OP mini mladší 
9.5. od 15 hod. na „UT“ 

Šumperk B – Hrabišín 

24.5. od 15 hod. na „UT“ 

Šumperk B – Šumperk A 

Bližší informace: http://www.fotbal-

sumperk.cz/, „TS“ = Tyršův stadion, 

„UT“ = umělá tráva na hřišti u 4. ZŠ.

Aquacentrum na Benátkách

Pondělí  6:00-8:00  17:00-21:00

Úterý  6:00-8:00  12:00-21:00

Středa  6:00-8:00  17:00-21:00

Čtvrtek  6:00-8:00  12:00-21:00

Pátek  6:00-8:00  12:00-21:00

Sobota   10:00-21:00

Neděle   10:00-21:00

Bližší informace: tel.č. 583 214 295, 

www.aquacentrum.net, Každé pondě-
lí od 12:00 do 15:00 probíhá plavání 
vyhrazené pouze pro seniory.

SPOLEČNOST

Výročí bratrušovské tragédie připomíná reedice knihy 
31. března uplynulo sedmdesát let od 

jedné z nejtragičtějších událostí druhé 

světové války na Šumpersku. V časných 

ranních hodinách posledního březnové-

ho dne roku 1945 bylo na bratrušovské 

střelnici gestapem popraveno šestnáct 

vlastenců. Město ve spolupráci s míst-

ním muzeem připravilo u příležitosti to-

hoto výročí a rovněž výročí konce druhé 

světové války reedici publikace Mirosla-

va Zapletala „Na úsvitě svobody. Bratru-

šovská tragédie 31. března 1945.“. Beseda 

k této knize proběhne ve čtvrtek 28. květ-

na ve 14 hodin v šumperské knihovně, 

po jejím skončení promítne kino Oko 

válečné drama Františka Vláčila podle 

scénáře Vladimíra Körnera Adelheid.

Původní publikaci vydal tehdejší Vlas-

tivědný ústav v Šumperku již v roce 1967. 

„Její druhé vydání prošlo jazykovou 

úpravou a má zcela nový grafi cký design. 

Navíc je kniha doplněna o rozsáhlejší fo-

tografi ckou přílohu s využitím vyšší kva-

lity papíru a tisku,“ vysvětluje Bohuslav 

Vondruška z oddělení kultury a vnějších 

vztahů šumperské radnice. O redakční 

úpravy se postaral historik Vlastivědné-

ho muzea v Šumperku Zdeněk Doub-

ravský. „Poutavý text publikace popisuje 

pozadí a průběh tragických událostí na 

sklonku druhé světové války, kdy šum-

perské gestapo pozatýkalo, brutálně mu-

čilo a nakonec zavraždilo šestnáct členů 

odbojové skupiny ze Šumperska,“ dodá-

vá Vondruška.

U příležitosti reedice knihy „Na úsvitě 

svobody. Bratrušovská tragédie 31. břez-

na 1945.“ chystá šumperská radnice ve 

spolupráci s Městskou knihovnou be-

sedu. Uskuteční se ve čtvrtek 28. květ-

na od 14 hodin v půjčovně pro dospělé 

v knihovně v ulici 17. listopadu. O knize, 

z níž bude předčítat Dan Holý, pohovo-

ří historik Zdeněk Doubravský a refe-

rent oddělení kultury a vnějších vztahů 

šumperské radnice Bohuslav Vondruška. 

Během besedy bude promítnut krátký 

fi lm se záznamem exhumace zavraždě-

ných vlastenců na bratrušovské střelnici. 

Vstup je zdarma. 

Po skončení besedy uvede kino Oko 

válečné drama Františka Vláčila podle 

scénáře Vladimíra Körnera Adelheid 

z roku 1969. Promítání začíná v 15.30 ho-

din a vstupné je třicet korun. -zk-

Hradišťan s primášem Jiřím Pavlicou zavítají do Šumperka 13. května. 

 Foto: archiv

Modlitba za vodu zazní v polovině května v Šumperku
Již spoustu let sklízí moravské seskupe-

ní Hradišťan v čele s jeho primášem Jiřím 

Pavlicou právem nadšené ohlasy diváků 

na koncertech. A ve středu 13. května za-

vítá i do šumperského Domu kultury.

Inspiraci pro své skladby čerpá Hra-

dišťan zejména z moravského folkloru, 

oslovuje však posluchače i svým pře-

sahem do duchovních chorálů, rene-

sančních balad či ryze autorské hudby. 

„V minulém roce Hradišťan vydal nové 

album s názvem Vteřiny křehké, kte-

ré je nyní už i platinové. Návštěvníci 

šumperského koncertu si budou moci 

poslechnout jak písně z aktuální desky, 

tak i hity Modlitba za vodu nebo Krát-

ký popis léta,“ uvedla produkční Domu 

kultury Michaela Horáková. Koncert 

Hradišťanu s charismatickým Jiřím 

Pavlicou se koná ve středu 13. květ-

na od půl osmé večer ve velkém sále 

Domu kultury.  -red-

Druhá světová válka 
v kině Oko

Lidé po celém světě si připomenou 

sedmdesát let od konce nejkrvavějšího 

válečného konfl iktu v dějinách lidstva. 

Šumperské kino Oko u této příležitos-

ti uvede fi lmy Kód Enigmy, Adelheid 

a Smrt si říká Engelchen.

Kód Enigmy vypráví příběh mate-

matického génia, který díky svému 

úžasnému talentu pomohl zkrátit 

2. světovou válku, a zachránil tak tisíce 

lidských životů. Kino uvede fi lm v pon-

dělí 11. května v 19.15 hodin. 

„V rámci Filmového klubu bude ve 

středu 6. května od 20 hodin uvedena 

fi lmová adaptace knižního bestselleru 

Ladislva Mňačka Smrt si říká Engelchen 

v režii oscarových tvůrců Jana Kadára 

a Elmara Klose,“ říká ředitel kina Oko 

Kamil Navrátil. Vzápětí připomíná, že 

snímek vyniká tím, že je jedním z mála 

československých fi lmů vyrobených na 

začátku šedesátých let, který zobrazuje 

partyzánské hnutí zcela bez předsudků 

a jakýchkoli ideologických nánosů.

Do třetice pak Oko promítne ve čtvr-

tek 28. května od 15.30 hodin válečné 

drama Adelheid Františka Vláčila. Pří-

běh se odehrává v Československu po 

konci 2. světové války. Je sondou do 

ticha mezi dvěma lidmi, mezi dvěma 

národy, které spolu žily staletí v jedné 

zemi. Děj se odehrává v roce, kdy toto 

soužití skončilo. Hudba Zdeňka Lišky je 

inspirována Bachem a Straussem.  -red-

Kód Enigmy vypráví příběh mate-

matického génia, který díky svému 

úžasnému talentu pomohl zkrátit 

2. světovou válku.  Foto: archiv

Jedna ze stránek knihy.

Informační centrum Šumperk

Hlavní třída 22

Telefon: +420 583 214 000

E-mail: icsumperk@seznam.cz Web: 

www.infosumperk.cz

Otevírací doba: 

Pondělí 13:00-17:00, úterý - pátek 

8:00-17:00, sobota 9:00-13:00


